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«اپ»تکار
قابلیت جدید واتساپ برای اطالع
رسانی درباره امکانات جدید
قابلیت جدیدی در واتساپ در دست
طراحی است که یک حساب رسمی واتساپ
را درون اپلیکیشن به کاربر معرفی میکند و
هنگامی که قابلیتهای جدیدی عرضه شود،
از این حساب به کاربر اطالعرسانی میشود.
به گزارش ایسنا ،واتساپ مدام در حال
افزودن قابلیتهای جدید به این پیامرسان
است و جدیدترین قابلیت ،مطلع شدن از
امکانات جدید واتساپ را راحتتر خواهد
کرد.
طبق گزارش وب سایت ،WABetaInfo
قابلیت جدید در مراحل اولیه طراحی است؛
بنابراین شاید به این زودی به گوشی کاربران
راه پیدا نکند .این وب سایت اسکرینشاتی
را منتشر کرده که نشان میدهد این پیامها
از یک چت بات احراز هویت شده ،ارسال
میشود .هنگامی که این چت را باز میکنید،
اعالنی ظاهر میشود که به شما میگوید این
چت اطالعاتی درباره قابلیتهای جدید و
توصیهها و ترفندها و اطالعاتی درباره حریم
خصوصی و ایمنی ،ارائه خواهد کرد.
برخالف حساب تجاری در واتساپ ،کاربران
نمیتوانند به هیچ کدام از این پیامها پاسخ
دهند و تنها میتوانند پیامهای این حساب
را بخوانند؛ بنابراین بیشتر یک سیستم اعالن
از طریق واتساپ برای اطالع رسانی درباره
قابلیتهای جدید و هر گونه بهروزرسانی
سیستم است .همه این پیامها رمزنگاری نقطه
به نقطه هستند اما این مسئله بعید است
مهم باشد زیرا این پیامها را بسیاری از کاربران
دریافت خواهد کرد .اگر به پشتیبانی واتساپ
نیاز داشته باشید ،باید از راه دیگری با این
شرکت تماس بگیرید.
بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس،
هنگامی که این قابلیت عرضه شود ،کاربران
پیامهای شرکت واتساپ را مستقیما دریافت
خواهند کرد و اگر تمایلی به دریافت این
پیامها نداشته باشند میتوانند آن را مسدود
کنند .این چت بات ،مشابه قابلیتی است که
در تلگرام و سیگنال وجود دارد و در واقع این
پیام رسانها از این کانال رسمی برای اطالع
رسانی درباره انتشار قابلیتهای جدید خود
استفاده میکنند.
واتساَپ در سال  ۲۰۱۳در سراسر جهان
 ۳۰۰میلیون کاربر داشته که دستکم ماهی
یکبار آنالین بودهاند .در  ۱بهمن  ۱۳۹۲اعالم
شد این برنامه ماهانه  ۴۳۰میلیون کاربر
دارد که دستکم یک بار در ماه از آن استفاده
میکنند و روزانه بیش از  ۵۴میلیارد پیامک
جابهجا میکند که با توجه به این آمار رکورد
فرستادن پیامک در روز در جهان شکسته شد.
در اوایل فوریه  ۲۰۱۶واتساَپ اعالم کرد
که شمار کاربرانش از مرز یک میلیارد نفر
گذشت.
شرکت فیسبوک در جدیدترین گزارش خود
شمار کاربران واتساپ را دو میلیارد نفر اعالم
کرد ٪۵۰ .افرادی که اینترنت دارند از واتساپ
استفاده میکنند.

یک روانشناس با بیان اینکه زوجینی که در یک محیط با یکدیگر همکار هستند نباید
انتظاراتی که از نقش یکدیگر در محیط کار دارند را به خانه و زندگی مشترک منتقل
کنند ،گفت :همواره توصیه میشود حتما زوجینی که با یکدیگر در یک محیط همکار
هستند درباره نقش خود در محیط خانه به یک توافق برسند تا مسائل کاری با مسائل
زندگی مشترک ادغام نشود.
دکتر مژگان ناقل در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه همکار بودن زن و شوهر میتواند
مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد ،اظهار کرد :از جمله مزایای آن این است که
زوجین وقت بیشتری را با یکدیگر میگذرانند و این امر میتواند منجر به برقراری ارتباط
عمیقتر آنها با یکدیگر شود .در عین حال نباید فراموش کرد که این گذراندن وقت زیاد
با همسر نباید منجر به از دست دادن هویت زوجین شود.
به گفته این روانشناس بعضا وقتی زوجین زمان زیادی را با یکدیگر سپری میکنند،
از اختصاص زمانی برای انجام فعالیتهای انفرادی خاص خود غافل میشوند و این
امر میتواند به از دست دادن هویت و استقالل فرد منجر شود ،بنابراین زوجین باید
زمانی را در هفته برای انجام فعالیتهای خاص خود اختصاص دهند.
وی در ادامه به بیان مشکالتی که ممکن است برای زوجین همکار پیش آید پرداخت
و ادامه داد :بعضا برای زوجینی که با هم در یک محیط کار میکنند ،ممکن نیست
بحثهایی که مرتبط با کار است را به محیط خانه منتقل نکنند .در این موارد زوجین
در منزل نیز درباره کار و مباحث شغلی با یکدیگر صحبت میکنند و تمرکز آنها بر
مسائل کاری بیشتر از تمرکزشان بر مسائل زندگی مشترک است و این امر میتواند
زندگی مشترک را تحت تاثیر قرار دهد.
ناقل در ادامه سخان خود به اهمیت تفکیک نقشهایی که زوجین در محل کار
و خانه میپذیرند نیز اشاره کرد و افزود :گاهی زوجین این نقش ها را با هم ادغام
میکنند ،برای مثال اگر یکی از زوجین در محل کار رئیس است ،به اشتباه همان
نقش را در منزل نیز ایفا میکند و اینگونه میان نقش زوجین در خانه و محل کار
تضاد ایجاد میشود.
به گفته این روانشناس ،بعضا دیده میشود زوجین همکار اختالفات پیش آمده در
محل کار را به خانه منتقل کرده و بین این دو محیط تمایزی قائل نیستند.
وی معتقد است که تضاد و اختالف نظر در محیط کاری مربوط به همان محیط
است و زوجین نباید از اختالفات پیش آمده در محیط کار سوء استفاده کرده و نقص
طرف مقابل در محیط کار را ابزاری برای تحقیر یا سوء استفاده هیجانی از او قرار دهند.
ناقل در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه اولویت زوجین در محیط کار باید صحبت
درباره مسائل کاری و اولویت آنها در منزل باید صحبت درباره مسائل زندگی مشترک
و خانواده باشد ،توصیه کرد :پردازش نقش زوجین در محیط کار و منزل بسیار مهم
است .زوجین باید بین نقش خود در محیط کار و خانه تمایز قائل شوند و تضادهایی
که با همسر خود در محیط کار به عنوان یک همکار دارند را از زندگی مشترک تفکیک
کنند .همچنین از اختصاص زمانی خاص برای خود و در جهت حفظ استقالل و هویت
غافل نشوند.

ماشین
بازی

واریان تنها روستای آبی ایران

نسل بعدی ماستنگ حدودا تا دو ماه دیگر رونمایی میشود

حدودا تا دو ماه دیگر ،مجموعه نمایشگاه بینالمللی آمریکای
شمالی موسومبه « »NAIASپس از  ۳سال به دیترویت باز میگردد؛
اما خبر خوش تنها برگزاری نمایشگاه دیترویت نیست بلکه رونمایی از
نسل جدید فورد ماستنگ به تنهایی یک رویداد مهم برای بسیاری از
طرفداران دنیای خودرو محسوب میشود.
این خبر هنوز توسط مجموعه فورد بهصورت رسمی تایید نشده

تازههای
علمی

عکس :محسن بذرافشان  /مهر

است اما پیشتر مدیران فورد اعالم کرده بودند که در آینده نزدیک،
نسل بعدی ماستنگ در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
براساس منابع خبری رسانه « ،»Automtive Newsنسل بعدی
فورد ماستنگ در نمایشگاه خودروی دیترویت که پاییز جاری برگزار
میشود ،به نمایش در خواهد آمد.
با وجود اینکه هنوز جزئیات زیادی دباره این رویداد منتشر نشده

است اما برخی از منابع داخلی سازنده اعالم کردهاند که این خودرو
با کد « »S650شناخته میشود و حتما در دو نسخه  V8و اکوبوست
معرفی خواهد شد .با توجه به پایبندی فورد به پیشرانههای محبوب
خود ،بعید میدانیم که این شرکت جعبهدنده  ۶سرعتی دستی و ۱۰
سرعتی خودکار را از این خودرو حذف کند.
شایعات تاکید بر این دارند که فورد قصد دارد تا یک نسخه هیبریدی
از ماستنگ را نیز رونمایی کند .پیشتر پتنتهای فورد نشان دادهاند
که این شرکت درحال کار روی یک موتور  V8با دو موتوری الکتریکی
و سیستم چهار چرخ محرک بوده اما هنوز هیچ بیانیهای مبنیبر ورود
این پیشرانه به خط تولید منتشر نشده است.
این خودروساز آمریکایی تنها اعالم کرده که یک ماستنگ جدید در
راه است .یکی از بیانیههای این شرکت در ماه جاری میالدی نیز به
آغاز خط تولید « »Flat Rockدر میشیگان اشاره داشت که نشان از
تولید خودرویی تازه دارد .از آنجایی که به نظر نمیرسد که فورد برای
ماستنگ جدید از پلتفرم جدیدی استفاده کند ،احتماال نسل بعدی
کوپه محبوب آمریکا چندان با نسل کنونی خود متفاوت نخواهد بود.
احتماال تولید نسل بعدی ماستنگ تا سال  ۲۰۲۳شروع خواهد
شد و نیاز چندانی هم به بازسازی و بهروزرسانی خط تولید نخواهد
بود .تیزرها و تبلیغاتهای اولیه فورد نشان دادند که این خودرو از
یک جعبهدنده دستی استفاده میکند؛ بنابراین احتمال استفاده
از جعبهدنده  ۶سرعتی کنونی قوت مییباد .یک از نمونههای
پوشیدهشده تحت آزمایش فورد نشان داده که این خودرو ابعاد و
اشکال اصلی خود را حفظ خواهد کرد.
نمایشگاه بینالمللی دیترویت در تاریخ  ۱۴سپتامبر (حدودا دو ماه
دیگر) برگزار خواهد شد و انتظار میرود که نسل بعدی ماستنگ
نیز برای نخستینبار در این نمایشگاه دیده شود .نظر شما درباره
نسل بعدی ماستنگ چیست؟! درحالیکه ممکن است شورولت
حتی کالس کامارو را عوض کند ،آیا استفاده از پلتفرم یکسان،
همان پیشرانه و جعبهدنده تکراری برای ماستنگ جدید کاری عقالنی
خواهد بود؟!

بقایای موشک چینی بر فراز دریای سولو سوخت

بقایای یک موشک بزرگ چینی در ساعت  ۱۲:۴۵بعدازظهر به وقت
محلی (ساعت  ۲۱:۱۵شنب ه شب به وقت ایران) بر فراز اقیانوس هند
وارد جو زمین شد و کاربران از این لحظه فیلمهایی ثبت کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز ،آژانس فضایی
سرنشیندار چین اعالم کرد که بخش عمده این زبالههای فضایی
هنگام ورود مجدد به جو زمین بر فراز دریای سولو ،بین جزیره بورنئو
و فیلیپین سوخت ه است.
احتمال اینکه بقایای موشک به یک منطقه پرجمعیت برخورد کند،
هرچند ناچیز ،مردم سراسر جهان را بر آن داشته بود که برای چند
روز مسیر حرکت آن را در مدار دنبال کنند.
بیل نلسون ،مدیر ناسا ،روز شنبه گفت ،در حالی که موشک النگ
مارچ ۵بی در حال سقوط روی زمین است ،چین اطالعات مشخصی
از مسیر را به اشتراک نمیگذارد .وی افزود که همه کشورها باید این
نوع اطالعات را از پیش به اشتراک بگذارند تا امکان پیشبینی خطرات
احتمالی برخورد زبالهها ،به ویژه برای فضاپیماهای سنگین ،مانند
النگ مارچ ۵بی که ممکن است خطرات جانی و مالی قابل توجهی را
به همراه داشته باشد ،فراهم شود.
موشکی که نلسون در بیانیه خود به آن اشاره کرد ،روز یکشنبه
گذشته به فضا پرتاب شد و یک ماژول آزمایشگاهی که به ایستگاه
فضایی چین به نام تیانگونگ اضافه شده است را به مدار برد .معموال ً

مراحل پیشران بزرگ موشکها بالفاصله پس از پرتاب به زمین
بازمیگردند؛ اما مرحله هسته  ۲۳تنی این موشک چینی به زمین
بازنگشت.
این سومین باری است که این کشور تصمیم میگیرد فرود مرحله
اول موشک النگ مارچ ۵بی را کنترل نکند و چین دوباره پس از
سقوطهای غیرقابل کنترل مشابه در سالهای  ۲۰۲۰و  ،۲۰۲۱تحت
نظارت ردیابهای زباله فضایی قرار گرفته است.
از آن جا که سایر موشکهای مداری تمایلی به ایجاد چنین
مشکالتی ندارند .بخش هسته بزرگ آنها اندکی پس از بلند شدن به
سمت اقیانوس یا مناطق خالی از سکنه هدایت میشود ،یا در مورد
پرتابگرهای فالکون  ۹و فالکون هوی اسپیس ایکس ،برای فرود عمودی
برای استفاده مجدد فرود میآیند.
در نهایت به دلیل اصطکاک ناشی از هوا در بخش باالیی جو ،این
موشک شروع به از دست دادن ارتفاع کرد و “ورود مجدد کنترل
نشدهای” به زمین داشت .در روزهای اخیر ،زمان ورود آن به جو
به طور حدودی تخمین زده شد .مردم ساراواک ،یکی از استانهای
مالزی در جزیره بورنئو ،مشاهده بقایای موشک را در رسانههای
اجتماعی گزارش کردهاند .بسیاری از آنها در ابتدا معتقد بودند که
شاهد یک بارش شهابی یا یک ستاره دنبالهدار هستند.
چین قصد دارد ایستگاه جدید تیانگونگ را حداقل طی یک دهه

آینده راهاندازی کند و از کشورهای دیگر نیز دعوت به همکاری
میکند .تیانگونگ کوچکتر از ایستگاه فضایی بینالمللی ( )ISSاست
که قرار است در سال  ۲۰۳۰بر اساس برنامههای فعلی ناسا بازنشسته
شود.

ویترین
«میان آبها» منتشر شد

رمان «میان ِ آبها» اثر آندرآس ن ِ ِزر با
ترجمهای از عباسعلی صالحی و با پسگفتاری از
مانفرد پاپست ،به همت نشر گابه در اصفهان
منتشر شد.
عباسعلی صالحی با اعالم این خبر به
ایسنا گفت :آندرآس ن ِ ِزر ،نویسنده سوئیسی
ازجمله صداهای مستقل ادبیات معاصر و از
سرشناسترین نویسندگان ادبیات آلمانیزبان به
شمار میرود که به دلیل غنای فرم و محتوای
آثار متنوعش ،جوایز ملی و بینالمللی فراوانی را
به دست آورده است.
این مترجم ،ن ِ ِزر را واقعهنگار لحظههای حساس
در رمان ،داستان و شعر دانست و درباره اثر
«میان آبها» توضیح داد :این رمان ،نمایشی
از عشق و فقدان است ،عشقنامهای روییده و
گرهخورده با طبیعت ،دریا و صخرهها است.
او خاطرنشان کرد :صحنه اصلی نمایش،
بروتون ،منطقهای در غرب فرانسه و دریا و
صخرههای ساحل این منطقه است .آسمان به
پهنه وسیعش بر ساحل دریا ،تماشاگرِ عشق
و آفتاب گرمابخش آن است .امواج غولآسای
دریا اما به ناگاه سر میرسند ،بیخبر به ساحل
هجوم میآورند و برگِ آخرِ این عشقنامه را ورق
میزنند ،عشق را در کام خود میکشند و صحنه
نمایش تیره و تار میشود .کرانه دریا ،خاموش و
بیصدا ،به سکوتی ممتد فرو میرود و بازمانده
این عشق را به اندوهی عمیق میکشاند.
به گفت ه صالحی ،آنچه از پس این سکوت در
رمان بهجا میماند ،روایت خاطرهها و حسرت
است و حسی از سر تقصیر و گناه و البته ادامه
زندگی که با تکگویهها و گفتگوهای بسیار بر
لبه تیغ میگذرد.
این مترجم یادآور شد :پتر استرهازی ،نویسنده
بزرگ مجاری ،زبان آندرآس ن ِ ِزر در این رمان را،
زبانی محتاط و ظریف و البته قدرتمند ،لطیف،
تلخ ،آرام ،حساس ،دقیق و به همین دلیل ،زیبا
توصیف میکند.
او افزود :عکس جلد رمان «میان آبها» از
آندرآس ن ِ ِزر ،طراحی جلد از مینا اشتهاردیها و
ویراست اثر نیز از هنا معاوی است.
به گزارش ایسنا ،رمان «میان ِ آبها» با مجوز
رسمی از انتشارات هایمون اتریش و نویسنده اثر
و با حمایت شورای هنر سوئیس و بنیاد آرگاو از
سوی نشر گابه به چاپ رسیده است.

